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Besluit van 14 december 2015, houdende 
vaststelling van de datum van inwerkingtreding 
van het Besluit van 14 oktober 2015, houdende 
wijziging van het Vaststellingsbesluit 
Binnenvaartpolitiereglement, het 
Binnenvaartpolitiereglement en enkele andere 
besluiten in verband met een actualisering en 
enkele andere aanpassingen (Stb. 2015, 395) 

 
Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, 

Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. 

Op de voordracht van Onze Minister van Infrastructuur en Milieu van 
10 december 2015, nr. IenM/BSK-2015/242380, Hoofddirectie Bestuurlijke 
en Juridische Zaken; 

Gelet op artikel VI van het Besluit van 14 oktober 2015, houdende 
wijziging van het Vaststellingsbesluit Binnenvaartpolitiereglement, het 
Binnenvaartpolitiereglement en enkele andere besluiten in verband met 
een actualisering en enkele andere aanpassingen (Stb. 2015, 395); 

Hebben goedgevonden en verstaan: 

Enig artikel  

Het Besluit van 14 oktober 2015, houdende wijziging van het Vaststel-
lingsbesluit Binnenvaartpolitiereglement, het Binnenvaartpolitiereglement 
en enkele andere besluiten in verband met een actualisering en enkele 
andere aanpassingen (Stb. 2015, 395) treedt in werking met ingang van 
1 januari 2016 met uitzondering van artikel I, onderdeel B, dat met ingang 
van 1 december 2016 in werking treedt en van artikel IV. 
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Onze Minister van Infrastructuur en Milieu is belast met de uitvoering 
van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het 
Staatsblad zal worden geplaatst. 

Wassenaar, 14 december 2015 
Willem-Alexander 

De Minister van Infrastructuur en Milieu, 
M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus 

Uitgegeven de eenentwintigste december 2015 

De Minister van Veiligheid en Justitie, 
G.A. van der Steur 
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NOTA VAN TOELICHTING  

Uitgezonderd van inwerkingtreding zijn artikel I, onderdeel B en artikel 
IV. De inwerkingtreding van deze artikelen hangt samen met voorge-
nomen besluitvorming in de Centrale Commissie voor de Rijnvaart 
(hierna: CCR). Voor het met artikel 1.07 van het Binnenvaartpolitie-
reglement corresponderende artikel uit het Rijnvaartpolitiereglement is 
een inwerkingtreding voorzien per 1 december 2016. Hier wordt voor het 
Binnenvaartpolitiereglement bij aangesloten. Ook de wijziging 
opgenomen in artikel IV hangt samen met besluitvorming in de CCR. 

De Minister van Infrastructuur en Milieu, 
M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus
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